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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  Προμήθεια:  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
2021-2022 ποσού 16.836,78€   σε βάρος του: ΚΑ 15-6612- με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά» του προϋπολογισμού έτους 2021-2022. 

  ΕΙΔΟΣ-cpv 30192000-1   ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

ΜΟΝ.€ 

1 Στυλό διαρκείας χρώματος μπλε, κόκκινο, πράσινο Τεμ. 2300 0,08 

184,00 

2 Στυλό roller ball τυπου PILOT VBALL διαφ. Χρωμάτων » 1380 

0,65 897,00 

3 Μαρκαδόροι λεπτής γραφής τύπου STABILLO 88 διαφ. 
χρωμάτων 

» 1380 

0,35 483,00 

4 Μαρκαδόροι λεπτής γραφής  τύπου Pilot V5-V7 0,5 & 
0,7 μ. 

» 1380 

0,50 690,00 

5 Μαρκαδόροι γραφής τυπου Staedler Lumocolor 
διαφόρων. χρωμάτων 

» 1380 

0,50 690,00 

6 Μαρκαδόροι ανεξιτηλοι χοντρής γραφής διαφ. 
Χρωμάτων 

» 1380 

0,30 414,00 

7 Φάκελλα αλληλογραφίας κίτρινα (23*33εκ) » 11500 0,04 460,00 

8 Φάκελλα αλληλογραφίας κίτρινα (17*23εκ) » 9200 0,04 368,00 

9 Φάκελλα αλληλογραφίας κίτρινα (25*35εκ) » 1380 0,05 69,00 

10 Φάκελλα αλληλογραφίας λευκά (25*35εκ) » 6900 0,05 345,00 

11 Αρχειοθήκες (κουτιά) με λάστιχο χάρτινα με 8 εκατοστά 
ράχη 

» 2300 

0,10 230,00 

12 Συνδετήρες μεταλλικοί συρραπτικού  Νο24/6 » 4600 0,25 1.150,00 

13 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 41mm πακέτο 12 Τεμάχια- ΠΑΚΕΤΟ 920 

1,00 920,00 

14 Καρφίτσες με μεγάλο κεφάλι τοπογραφίας-συσκευασία 
100 τεμαχίων  

ΠΑΚΕΤΟ 460 

0,50 230,00 

15 Πινέζες χρωματιστές - 70 τεμάχια ΠΑΚΕΤΟ 2300 

0,25 575,00 

16 Συρραπτικό μηχάνημα μικρού μεγέθους No64 » 230 1,30 299,00 

17 Συρραπτικό μηχάνημα μεσαίου μεγέθους-24/6-
Συρράπτει μέχρι 30 φύλλα. 

» 230 

2,20 506,00 

18 Αποσυρραπτικό καβουράκι » 23 0,35 8,05 

19 Διορθωτική ταινία  Roller 4,2mmΧ6Μ.  » 1610 0,25 402,50 

20 Διαφάνειες- Ζελατίνες με τρύπες συσκευασία 100 
τεμαχιων 

ΠΑΚΕΤΟ 920 

1,00 920,00 

21 Σελοτέιπ λευκά σχεδίου 19mmΧ33μ » 1380 0,40 552,00 



22 Λάστιχα συσκευασίας λεπτά 100gr-μεγεθος Νο70 ΠΑΚΕΤΟ 2070 

0,55 1.138,50 

23 Γομολάστιχες λευκές 36γρ » 1035 0,18 186,30 

24 Γομολάστιχες κόκκινο - μπλε » 230 0,18 41,40 

25 Χαρτάκια σημειώσεων για κύβους 9x9 » 1725 0,40 690,00 

26 Ρίγες πλαστικές των 30cm » 138 0,25 34,50 

27 Ρίγες πλαστικές των 40cm » 138 0,35 48,30 

28 Ξύστρες μεταλλικές » 138 0,20 27,60 

29 Ψαλίδια για χαρτί μεγάλου μεγέθους-21εκ » 46 0,75 34,50 

30 Ψαλίδια για χαρτί μεσαίου  μεγέθους-15,5εκ » 46 0,40 18,40 

31 Μαρκαδόρος υπογράμμισης  » 1610 0,25 402,50 

32 Μολύβι με γόμα » 2300 0,08 184,00 

34 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ 12ml.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΥΤΗ 12ml » 690 

0,55 379,50 

      63319     

    καθαρή αξία   13.578,05 

    Φπα   3.258,73 

    Σύνολο   16.836,78 

 
 
Ποσό  έως 6.000,00 €  θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του 2021 , και  ποσό  έως 10.836,78€  θα καλυφθεί 
από το προϋπολογισμό του 2022 . 
 
       
  
ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την αναγκαιότητα της Προμήθειας   Προμήθεια:  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2021-2022 

6) Την 62/21  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και μεταβίβαση συγκεκριμένων 

αρμοδιοτήτων. 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

1 Στυλό διαρκείας χρώματος μπλε, κόκκινο, πράσινο- με ανοξείδωτη μύτη πάχους 1.00mm. Συνεχόμενη 
και λεία γραφή σε κάθε χρήση. 

2 Στυλό roller ball διαφ. Χρωμάτων- - στυλό υγρής μελάνης να προσφέρει ψιλή γραφή και είναι 
κατάλληλο για σχεδίαση και ζωγραφική. Διαθέτει μύτη πάχους 0,6 mm και η μελάνη του έχει ως βάση 
το νερό.  τύπου PILOT VBALL 

3 Μαρκαδόροι λεπτής γραφής διαφ.  Χρωμάτων- Η ακίδα από τσόχα προσφέρει ομαλή και υψηλής 
ακρίβειας γραφή. Με μελάνη που στεγνώνει γρήγορα και δεν μουτζουρώνει το χαρτί. Με μεταλλικό 
περίβλημα στην ακίδα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση με χάρακες και στένσιλ – δεν 
αφήνει το μελάνι να δημιουργήσει λεκέ ή μουτζούρα.  



          

 
 
 

Μελάνη με βάση το νερό και καπάκι ασφαλείας. Μένει χωρίς καπάκι για μεγάλο διάστημα χωρίς να 
στεγνώνει.  τύπου STABILLO  

4 Μαρκαδόροι λεπτής γραφής 0,5 & 0,7 μ.- Μαρκαδόρος υγρής μελάνης εξοπλισμένος με ρυθμιστή για 
τέλεια ροή μελανιού , και μύτη από καρβίδιο του βολφραμίου σε διάφορα χρώματα. Μύτη  0.5mm & 0,7 
μ- τύπου Pilot V5-V7 

5 
Μαρκαδόροι γραφής διαφ. Χρωμάτων-Μαρκαδόρος γραφής άριστης ποιότητας. 

Μελάνι που δεν ποτίζει το χαρτί. Μεσαία μεταλλική μύτη με άκρη από FIBRE πάχους 0,6mm- τυπου 

Staedler Lumocolor 
 

6 Μαρκαδόροι χοντρής γραφής διαφ. Χρωμάτων- Ανεξίτηλος μαρκαδόρος υψηλής ποιότητας, 
κατάλληλος για γραφή, για επισήμανση και για στάμπες πάνω σε όλα σχεδόν τα υλικά, ακόμη και σε 
μέταλλο, πλαστικό και γυαλί.  
Είναι ανθεκτικός στο φώς και στεγνώνει γρήγορα. Αδιάβροχος, Μελάνι με ουδέτερη οσμή χωρίς 
προσθήκη τολουόλης/ξυλόλης. Μύτη 1,5mm-3mm στρογγυλή. 

7 Φάκελλα αλληλογραφίας κίτρινα (23*33εκ).με αυτοκόλλητο 

8 Φάκελλα αλληλογραφίας κίτρινα (17*23εκ) με αυτοκόλλητο 

9 Φάκελλα αλληλογραφίας κίτρινα (25*35εκ) με αυτοκόλλητο 

10 Φάκελα αλληλογραφίας λευκά (25*35εκ) με αυτοκόλλητο 

11 Αρχειοθήκες (κουτιά) με λάστιχο νούμερο 8εκ- Κουτί οικολογικό με λάστιχο  
Διαστάσεις : 26x33x8cm 

12 Συνδετήρες μεταλλικοί συρραπτικού  Νο24/6- Σύρματα  για  συραπτικές  μηχανές 
Υψηλής ποιότητας και κατασκευής μέταλλο για συρραφές ακριβείας και αντοχής   
Περιεχόμενο  1000  τεμ. 

13 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 41mm πακέτο 12 Τεμάχια- 

14 Καρφίτσες με μεγάλο κεφάλι τοπογραφίας- συσκευασία 100 τεμαχίων 

15 Πινέζες χρωματιστές - 70 τεμάχια 

16 Συρραπτικό μηχάνημα μικρού μεγέθους- Οπίσθια όπλιση. Εξ΄ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή, Δέχεται 
σύρματα Νο 64 και μπορεί και συρράπτει έως και 12 φύλλα 

17 Συρραπτικό μηχάνημα μεσαίου μεγέθους-24/6-Συρράπτει μέχρι 30 φύλλα. 

18 Αποσυρραπτικό καβουράκι 

19 Διορθωτική ταινία  Roller 4,2mm. Η στεγνή διόρθωση σε φάρδος 4,2mm και μήκος 6 m. Διορθώνει 
γρήγορα, καθαρά και με απόλυτη ακρίβεια. .  
Άριστα αποτελέσματα σε όλους τους τύπους χαρτιού. Μικρό, εύχρηστο, εργονομικό και 
πρακτικό. Ιδανικό μέγεθος για παιδιά. Χωρίς διαλύτες 

20 Διαφάνειες-Ζελατίνες με Τρύπες Α4-Για ντοσιέ με άνοιγμα από πάνω-Χωρητικότητα: έως 40 φύλλα 
Α4.  Συσκευασία: 100 τεμαχίων 

21 Σελοτέιπ λευκά σχεδίου-19mmΧ33μ 

22 Λάστιχα συσκευασίας λεπτά 100gr-μεγεθος Νο70 

23 Γομολάστιχες λευκές-36γρ 

24 Γομολάστιχες κόκκινο – μπλε-από καουτσούκ  Η κόκκινη πλευρά είναι για μολύβι και η μπλέ για 
μελάνι.40γρ 

25 Χαρτάκια σημειώσεων για κύβους 

26 Ρίγες πλαστικές-χάρακες των 30cm 

27 Ρίγες πλαστικές- χάρακες  των 40cm 

28 Ξύστρες μεταλλικές 

29 Ψαλίδια για χαρτί μεγάλου μεγέθους-21εκ 

30 Ψαλίδια για χαρτί μεσαίου  μεγέθους-15,5εκ 

31 Μαρκαδόρος υπογράμμισης   Η μύτη του ειδικά σχεδιασμένη να προσφέρει εύρος γραφής 3mm και 
5mm. Μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα και είναι κατάλληλο για απλό χαρτί, fax και 
φωτοτυπικό. 

32 Μολύβι-ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ BLACK ΜΕ ΓΟΜΑ 
 

34 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ 12ml.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΥΤΗ 12ml 



 
Μη τοξικά και κατάλληλα για παιδιά 
 
  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 
και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου τιμολογίου προσφοράς. 
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνεται τμηματικά μέχρι εξαντλήσεως του ποσού,  και όποτε ζητηθεί 
(με έγγραφη ενημέρωση με φαξ, email ή εγγράφως προς τον προμηθευτή) σε ανάλογες ποσότητες σε 
οποιαδήποτε υπηρεσία του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία εντός 6  
ημερών στον τόπο που θα του ζητηθεί 
Μετά από κάθε παραλαβή των ειδών θα εκδίδεται και το αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής των ειδών που παραλήφθηκαν.  
Επίσης ο  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  μπορεί να ζητήσει την παραλαβή όλης της προμήθειας αν αυτό κριθεί απαραίτητο.  
Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς της προμήθειας  επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
  
Έναρξη και λήξης προμήθειας 
Η έναρξη της προμήθειας αρχίζει αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επικύρωση του προμηθευτή, και 
λήγει με την εξάντληση της εγκεκριμένης προμήθειας. 
 
Πλημμελής κατασκευή    
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι τα προς παραλαβή είδη δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή ή έχουν φθορές, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 
αντικαταστήσει εντός 6 (έξι) ημερών εξ ολοκλήρου με άλλα είδη τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της παραγγελίας.  
Εάν και  πάλι κατά  την παραλαβή τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα (ή ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει την προμήθεια), τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στον ν.4412/16 
 
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις   
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την 
ημέρα της διενέργειας της προμήθειας .  
Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον  οργανισμό. 
 

 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 
   

 Δελατόλας 
Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Υπογραφή 
   

Ημερομηνία 
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